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Sākušās Latvijas simtgades svinības
“Lai līdzi ozoliem aug mūsu
spēks. Lai līdzi ozoliem sakup
lo mūsu dzimtas. Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup. Lai
sargā Latviju mūsu mīlestības un
uzticības spēks,” teic Māra Zālīte.
4.maija svinības šajā gadā
visā Latvijā ir zīmīgas ar ozolu
stādīšanu. Arī Balvu pilsētā un
pagastos tika stādīti šie spēka,
varenības un izturības simboli – ozoli. Tā kā pamazām tiek
ieviesta tradīcija svinēt Baltā
galdauta svētkus, tad pēc ozolu
stādīšanas ļaudis sēdās pie balti
klātiem galdiem, lai pabūtu kopā
un svinētu!
Balvos, Partizānu ielā 5B, ozolus stādīja Balvu novada Domes
deputāti, bet pirms tam Balvu
Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne klātesošos
uzrunāja teikdama: “Šodien
vērsim vaļā vārtus Latvijas simtgadei, šodien sāksim svinēt. Latvijas
valsts ir mūsu domas un darbi,
tādēļ svinību vēstījumi ”Es esmu
Latvija”, “Es radu Latviju”, “Es daru
Latviju” aicina apzināties, ka Latviju veidojam mēs paši. Šodien
visi ļaudis iziet no mājām, lai
piedalītos akcijā “Apskauj Latviju”, lai stādītu ozolus vietās, kur
dzīvojam. Šie ozoli tiek stādīti
Latvijas simtgadei.”
Pēc ozolu stādīšanas notika
svinīgs pasākums “Kad Atmodas
bij pārpilns gaiss” Balvu muižā.
Klātesošos, dziedot patriotiskas dziesmas, iepriecināja Balvu
Kultūras un atpūtas centra koris

Tiek uzsākta
pārbūve
2017.gada 13.aprīlī ar Domes
sēdes lēmumu Balvu Sporta skolai
valdījumā un apsaimniekošanā
tika nodots Balvu pilsētas stadions.
Balvu novada pašvaldība ir
saņēmusi valsts mērķdotāciju 100
000 EUR apmērā, kas paredzēta
skrejceliņa pārbūvei un drenāžas
izbūvei Balvu pilsētas stadionā,
taču būs nepieciešams papildu
finansējums, lai pilnībā veiktu
stadiona pārbūvi.
Kā pastāstīja Balvu sporta skolas direktore Ludmila
Beļikova, tad šajā pavasarī notika
vairākas darba sanāksmes, kurās
piedalījās Balvu sporta skolas un
Balvu Sporta centra speciālisti.
Viņi izskatīja dažādus variantus, piedāvājumus, tehniskās
specifikācijas stadiona futbola
laukuma un skrejceļa rekons
trukcijai.
Tirgus
izpētes
rezultātā
bija piesaistīts arhitekts Viktors
Baškirovs. Plānošanā iesaistījās
arī sporta skolas vieglatlētikas
nodaļas treneris Imants Kairišs

Piesakies nometnei
Piesakies Balvu Bērnu un
jauniešu centra vasaras nometnei
“Zvaigžņu akadēmija”. Nometne
notiks laikā no 5.-16.jūnijam,
paredzēta bērniem vecumā no
8-11 gadiem. Pieteikšanās pa
tālruni 25615559 vai BBJC, Balvos,
Brīvības ielā 48 līdz 26.maijam.

Pārceltā darba diena Balvu novada pašvaldības iestādēs
Balvu novada pašvaldības
administrācijā un pašvaldības
iestādēs tiek pārcelta 2017.gada
5.maija (piektdiena) darba diena
uz 2017.gada 13.maiju (sestdienu).

16. maijā Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas Balvos

Baltā galdauta svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus 4.maijā pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai
kopienas lokā.
“Mirklis”, kā arī sirsnīgā Tihovsku
ģimene no Ludzas.
Svētku dalībniekus uzrunāja
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis: “Šajos svētkos mēģinām
atcerēties tos brīžus, kad notika
valsts neatkarības atjaunošana.
Neatkarības atjaunošana - tas bija
laiks, kad bija jāizrāda drosme,

Balvu

bet visam pāri stāvēja alkas pēc
brīvības un neatkarības. Šī diena
iezīmē mūsu Latvijas valsts simtgades pasākumu kopumu.”
Svinīgajā pasākumā ar Latgales
plānošanas
reģiona
Atzinības rakstu par nozīmīgu
ieguldījumu Latgales reģiona
kultūras vērtību popularizēšanā
tika apbalvots Balvu Mūzikas

skolas direktors Egons Salmanis. Šis ir augstākais Latgales
plānošanas reģiona apbalvojums, par kura piešķiršanu lemj
Attīstības padome.
Svētku nobeigumā, dodoties mājās, katram pasākuma
apmeklētājam
bija
iespēja
paņemt maizīti no balti klāta
galda.

stadiona Ziemeļlatgales pārstāvji Latgales
kongresā

un Sarmīte Keisele, kuri strādāja
pie koncepcijas, lai saprastu
minimālo sektoru un iekārtu
nepieciešamību, lai stadionā
varētu notikt mācību treniņi,
nodarbības un sacensības.
Stadiona pārbūves projektā
paredzēta futbola laukuma (ar
dabīgā zālāja segumu) izbūve,
astoņu skrejceliņu un sektoru
izbūve, inženiertīklu ierīkošana,
infrastruktūras
uzlabošana,
automašīnu
un
autobusu
stāvvietu izbūve Skolas un Bērzu
ielās. Šobrīd jau ir izsludināts
atklāts konkurss par stadiona
pārbūves darbiem, tiek gaidīti
rezultāti.
Par tālākajām darbībām un
palīgtelpu renovāciju tiks lemts
vēlāk, bet speciālisti mēģinās
savas specifiskās zināšanas un
pieredzi nodot celtniekiem.
Šovasar
sportistiem
būs
jātrenējas citviet, taču vēlāk būs
iespēja trenēties modernā un
mūsdienīgā vidē. Jāatzīmē, ka
stadions pēdējo reizi renovēts
1994.gadā.

Pirms 100 gadiem - 1917.gada
9.-10. maijā (v.st. 26.-27.04.1917.)
Rēzeknē notika Latgales latviešu
kongress. Tajā piedalījās 350
dalībnieki, no tiem 232 delegāti
ar balsstiesībām. Tā bija pirmā
demokrātiski ievēlētā Latgales
latviešu pārstāvju sanāksme, kurā
tika nolemts, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena
tauta un Latgalei jāapvienojas ar
pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē.
Starp kongresa delegātiem bija
D.Logins no Viļakas, pašvaldību
darbinieks, Baltinavas pagasta
padomes priekšsēdētājs Jānis Krakops (arī Krakups) (1886.-1923.) pirmais latvietis Baltinavas pagastā
ar augstāko izglītību, pirmais provizors - latvietis Latgalē.
Pēc tā laika aprēķiniem,
kongresā piedalījušies apmēram
30 Latgales garīdznieki. Starp
tiem arī Benedikts Skrinda (1869.1947.) no Balviem, Andrejs Sviklis
(1862.-1928.) no Baltinavas. Viļakas
prāvests Jāzeps Jassas (1865.- 1942.)
piedalījies
1917.gada
Latgales
latviešu kongresa sagatavošanas
sanāksmē.
Šogad ar lielu vērienu noritēja

Otrdien, 16. maijā laikā no plkst.
13.00 līdz 18.00 Balvu Centrālajā
bibliotēkā (Balvos, Tirgus ielā 7)
ikvienam interesentam būs iespēja
saņemt individuālas Tiesībsarga
biroja juristu konsultācijas par
cilvēktiesību, labas pārvaldības
un diskriminācijas jautājumiem.
Iedzīvotājiem konsultācijas ir bez
maksas un uz tām ir jāpiesakās
iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni 67686768.

Audzēkņu
uzņemšana
2017./2018. mācību gadam
Balvu Mākslas skolā
Balvu Mākslas skola izsludina
pieteikšanos 1. klasē 2017./2018.
mācību gadam.
Balvu
Mākslas
skolas
audzēkņi
apgūst
licencētu
profesionālās ievirzes programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli plastiskā
māksla” - 7 apmācības gadi no 8
gadu vecuma.
Pieteikuma
iesniegumus
lūdzam iesniegt līdz 2017. gada
18.maijam.
Pieteikuma
iesniegumu
personīgi aizpilda Mākslas skolā.
Plašāka
informācija
pa
tālruņiem 64521658, 29137849.
Iestājpārbaudījumi
2017.
gada
22.maijā
plkst.14.00.
(Iestājpārbaudījumos
ar
nepieciešamajiem
materiāliem
nodrošina skola).

Vēlēšanu iecirkņa maiņa līdz
16.maijam

Benedikts Skrinda (1869.-1947.),
kalpojis Balvu Romas katoļu
draudzē no 1914. līdz 1923.gadam,
1920.gadā izveidojis Sprogu Romas
katoļu draudzi.
4.pasaules latgaliešu saiets - Latgales simtgades kongress. Starp
referentiem arī pārstāvji no
Ziemeļlatgales – Baltinavas vidus
skolas direktors Imants Slišāns, kā
arī Balvu un Sprogu Romas katoļu
draudžu prāvests Mārtiņš Klušs.
Iveta Supe
Balvu Novada muzejs

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.balvi.lv

Vēl tikai dažas dienas, līdz 16.
maijam, iespējams mainīt vēlēšanu
iecirkni
3.jūnija
pašvaldību
vēlēšanās.
Tā kā pašvaldību vēlēšanās
vēlētājiem ir tiesības balsot
pašvaldībā, kur bija viņu reģistrētā
dzīvesvieta 90 dienas pirms
vēlēšanām vai kur vēlētājam pieder
reģistrēts nekustamais īpašums,
tad arī iecirkni iespējams mainīt
savas pašvaldības ietvaros vai uz
pašvaldību, kur vēlētājam pieder
nekustamais īpašums.
Uzziņu tālrunis par 3.jūnija
vēlēšanām 67049999.
Plašāka informācija Centrālās
vēlēšanu komisijas mājas lapā
www.cvk.lv.
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Domes sēde
Šī gada 13.aprīlī notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti – Sarmīte Cunska, Aigars Pušpurs, Ēriks Ločmelis,
Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Ināra
Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Svetlana
Pavlovska, Juris Boldāns, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Tatjana
Aleksejeva, Dmitrijs Usins. Sēdē
tika izskatīti kopumā 60 jautājumi.
Par pašvaldības dalību atzīto
sporta veidu federācijās
Lai nodrošinātu atbilstību Sporta likuma 10.1 panta pirmās daļas
4.punktā noteiktajam kritērijam
domes deputāti lēma, ka Balvu
novada pašvaldība iestāsies šādās
atzīto sporta veidu federācijāsbiedrībās: Latvijas Skolu sporta
federācijā, Latvijas Vieglatlētikas
savienībā, Latvijas Sporta deju
federācijā,
Latvijas
Volejbola
federācijā, Latvijas Basketbola
savienībā, Latvijas Svarcelšanas
klubu apvienībā, Latvijas Cīņas
federācijā, Latvijas Peldēšanas
federācijā.
Par grozījumiem nolikumos
Sēdē lēma izdarīt grozījumu ar
Balvu novada Domes 2014.gada
15.maija lēmumu (protokols Nr.7,
3.§) apstiprinātajā Balvu Sporta skolas nolikumā (turpmāk - Nolikums),
papildinot Nolikumu ar 9.11.punktu.
Tāpat arī deputāti lēma izdarīt
vairākus grozījumus ar Balvu novada
domes 2014.gada 10.aprīļa sēdes
lēmumu “Par Balvu profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 6, 5.§) apstiprinātajā Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas nolikumā.
Par stratēģijas apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu Novada muzeja darbības un attīstības
stratēģiju 2017.-2022.gadam.
Par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu
Deputāti lēma apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma “Trīsstūris” Vīksnas pagastā
zemes vienības sadalīšanai divās
zemes vienībās; zemes ierīcības
projektu
nekustamā
īpašuma
“Vēsmas”
Bērzkalnes
pagastā
zemes vienības sadalīšanai; zemes
ierīcības
projektu
nekustamā
īpašuma “Ceriņi” Bērzpils pagastā
zemes vienības sadalīšanai; zemes
ierīcības
projektu
nekustamā
īpašuma “Gaiļi” Krišjāņu pagastā
zemes vienības sadalīšanai; zemes
ierīcības
projektu
nekustamā
īpašuma “Kadiķi” Briežuciema
pagastā zemes vienības sadalīšanai.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē lēma mainīt zemes
vienībai
„Mētras”,
Bērzkalnes
pagastā 3.5 ha platībā lietošanas
mērķi no 0601 “vienģimenes,
divģimeņu
dzīvojamo
māju
apbūve” uz 0101 “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”.
Deputāti lēma atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā
zemes īpašuma zemes vienību
0,2993 ha platībā, no atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un saglabāt adresi Brīvības
iela 13, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu
novads, kā arī atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Tilžas pagastā daļu ar aptuveno platību 0,66 ha un noteikt
zemes vienībai zemes lietošanas
mērķi – 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Deputāti lēma precizēt platību
vairākām Balvu novada pašvaldības

piekritīgajām zemes vienībām Balvu pagastā, kā arī zemes vienībai
Bērzkalnes pagastā.
Domes sēdē lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
„Vīteri”, Kubulu pagastā 10,6013 ha
kopplatībā, zemes vienību 5,6 ha
platībā. No atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Vīterīši”. Atdalītajai
zemes vienībai mainīt zemes
lietošanas mērķi no 0101- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība uz 0201- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Vanadziņi”,
Vīksnas pagastā 24,8 ha kopplatībā,
zemes vienību 6,7 ha platībā. No
atdalītās zemes vienības izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Stūrakakti”. Atdalītajai zemes
vienībai mainīt zemes lietošanas
mērķi no 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz 0201- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Domes sēdē lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma „Āpsēni”,
Tilžas pagastā 132,33 ha kopplatībā,
zemes vienību 0,7 ha platībā un
zemes vienību 27,0 ha platībā. No
atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Jenoti”. Atdalītajai zemes
vienībai 0,7 ha platībā saglabāt
adresi Raiņa iela 3, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads un mainīt zemes
lietošanas mērķi no 0101- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība uz
0601- individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Atdalītajai zemes vienībai
27,0 ha platībā saglabāt zemes
lietošanas mērķi 0101- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Saidas”, Balvu
pagastā 4,6 ha kopplatībā, zemes
vienību 2,9 ha platībā. No atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Saidu mežs”. Atdalītajai zemes
vienībai mainīt zemes lietošanas
mērķi no 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz 0201- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā
īpašuma
„Kadiķi”,
Briežuciema pagastā 18,3 ha
kopplatībā, zemes vienību 9,1
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu „Dzilnas”.
Atdalītajai zemes vienībai saglabāt
zemes lietošanas mērķi 0101- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Bērzi”, Kubulu
pagastā 10,50 ha kopplatībā, zemes
vienību 5,0 ha platībā, no atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Druva”.
Domes deputāti lēma reģistrēt
zemesgrāmatā nekustamo īpašumu
„Garāžas”, Bērzkalnes pagastā,
Balvu novadā uz Balvu novada
pašvaldības vārda.
Tāpat arī tika lemts reģistrēt
zemesgrāmatā
2010.gada
8.februārī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.3 par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas 4,3 ha platībā, nomu
Balvu pagastā.
Sēdē lēma atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā zemes
īpašuma zemes vienību 0,8 ha

platībā un no šīs atdalītās zemes
vienības atdalīt daļu ar aptuveno
platību 0,45 ha un izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Upenes”, kā arī atdalīt zemes
vienību 0,17 ha platībā un noteikt
atdalītajai zemes vienības daļai
lietošanas mērķi – 0601- individuālo
dzīvojamo māju apbūve. Atlikušajai
zemes vienības daļai ar aptuveno
platību 0,18 ha lēma noteikt zemes
lietošanas mērķi – 1101- zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
Domes deputāti lēma nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
„Verpuļeva 255”, Balvu pagastā un
nekustamo īpašumu “Vorslovu
mājas”, Vectilžas pagastā.
Lēma
piešķirt
nosaukumu „Liepusala” Balvu novada
pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam Lazdulejas
pagastā 10,4 ha un atzīt izveidoto
zemes vienību par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošu starpgabalu,
kā arī nodot atsavināšanai zemes
gabalu - starpgabalu „Liepusala”,
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā,
10,4 ha platībā.
Deputāti lēma atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā
zemes īpašuma zemes vienību
2,0 ha platībā, noteikt izveidotajai
zemes vienībai zemes lietošanas
mērķi: 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība. Atzīt izveidoto
zemes vienību par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošu starpgabalu un izveidot jaunu īpašumu,
piešķirt nosaukumu „Bērziņi”. Nodot atsavināšanai zemes gabalu
- starpgabalu „Bērziņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, 2,0 ha
platībā.
Sēdē lēma nodot atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus
- trīsistabu dzīvokli Nr.29 un div
istabu dzīvokli Nr.2 Pārupes ielā
10, Tilža, Tilžas pagastā, divistabu
dzīvokļus Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu
pagastā, kā arī – divistabu dzīvokli
Nr.11 Pansionāta apbraucamā ielā 2,
Celmenē, Kubulu pagastā.
Deputāti lēma nodot Balvu Sporta skolai valdījumā un
apsaimniekošanā Balvu novada
pašvaldībai
piederošo
zemi
2,3905 ha platībā un ēkas Sporta
ielā 8, Balvos, iestādes darbības
nodrošināšanai.
Domes sēdē lēma atsavināt
atklātā mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus - dzīvokli Nr.2 “Baltā
māja”, Druvenieki, Kubulu pagastā
(nekustamā īpašuma sākumcena
EUR 800 (astoņi simti euro)) un
dzīvokli Nr.4 “Baltā māja”, Druve
nieki, Kubulu pagastā (nekustamā
īpašuma sākumcena EUR 900
(deviņi simti euro) un apstiprināt
nekustamo īpašumu izsoles noteikumus.
Deputāti
lēma
pārdot
nekustamo īpašumu “Džiguri”,
Naudaskalnā,
Balvu
pagastā
nosakot
nekustamā
īpašuma
pārdošanas cenu EUR 1800 (viens
tūkstotis astoņi simti euro) un
nomaksas termiņu – 2 gadi no
līguma noslēgšanas dienas, kā arī
nekustamo īpašumu Liepu ielā
13, Bērzkalnes pagastā, nosakot
nekustamā īpašuma pārdošanas
cenu EUR 1360 (viens tūkstotis trīs
simti sešdesmit euro) un nomaksas termiņu – 2 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Sēdē deputāti lēma nodot
sabiedriskā labuma organizācijai

biedrībai „Balvu teritoriālā invalīdu
biedrība”, reģ. Nr. 40008017698,
bezatlīdzības lietošanā uz 5
(pie
ciem)
gadiem
vairākas
nedzīvojamās telpas Daugavpils
ielā 73A, Balvos.
Domes deputāti lēma pagarināt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu
par telpām Brīvības ielā 55, Tilžā,
Tilžas pagastā komercdarbības
nodrošināšanai (zobārstniecības
prakse) līdz 2019.gada 14.martam, nosakot nomas maksu EUR
0,55 (nulle euro, 55 centi) bez PVN
mēnesī par 1 m².
Par zemes nomu
Domes deputāti lēma slēgt
nomas līgumus par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Dārza ielā 7, Balvos,
Daugavpils ielā 72, Balvos un Daugavpils ielā 83, Balvos iznomāšanu
ēku (garāžu) uzturēšanai, nosakot
zemes nomas maksu EUR 8.39
(astoņi euro, 39 centi) bez PVN
gadā.
Sēdē lēma slēgt nomas līgumu
ar biedrību „Vienlīdzība”, par Balvu
novada pašvaldības īpašuma daļas
“Pansionāts „Balvi””, Kubulu pagastā
0.0049 ha platībā iznomāšanu
ezera krasta labiekārtošanai, nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti lēma slēgt nomas līgumu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā 0,08 ha
platībā iznomāšanu individuālā
augļu dārza vajadzībām, nosakot
zemes nomas maksu gadā 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības un lēma slēgt nomas līgumu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā 0,06 ha
platībā iznomāšanu individuālā
augļu dārza vajadzībām, nosakot
zemes nomas maksu gadā 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti lēma izbeigt 2009.
gada 16.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.46 par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 1,5 ha platībā un 0,6 ha
platībā.
Par grozījumiem lēmumos
Deputāti lēma izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2016.gada
9.jūnija
(protokols
Nr.9,25.§),
lēmuma 5.punktā.
Lēma
izdarīt
grozījumus
Balvu novada Domes 2015.
gada 14.maija lēmuma “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā” (protokols Nr.6,
57.§) punktā 1.7.
Par ceļazīmju uzstādīšanu
Deputāti lēma atļaut uzstādīt
ceļazīmes Nr.326 „Apstāties aiz
liegts” ar papildzīmi Nr.803
„Darbības zona” un ceļazīmi Nr.537
„Stāvvieta” ar papildzīmi Nr.849
„Pārējā papildinformācija” uz Tautas ielas, Balvos.
Par
konkursa
nolikuma
apstiprināšanu
Sēdē lēma organizēt konkursu
„Sakoptākais novada īpašums 2017”
sākot ar 2017.gada 26.aprīli, kā arī
apstiprināja konkursa nolikumu.
Par nodokļa parāda piedziņu
Lēma
piedzīt
nekustamā
īpašuma
nodokļa
parādu
(pamatparāds – EUR 257.48,
nokavējuma nauda – EUR 26.85)
par
četriem
nekustamajiem
īpašumiem Balvos.
Par saistošo noteikumu projekta pieņemšanu
Deputāti lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.3/2017 „Grozījumi
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Balvu novada domes 2009.
gada 29.decembra saistošajos
noteikumos Nr.11 „Noteikumi,
par kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība”” projektu.
Par izsoli
Lēma iznomāt mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nedzīvojamo
telpu – garāžu Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 18,0 m2 platībā
( telpu grupas kadastra apzīmējums
3801 001 0301 002), kā arī noteikt
nosacīto nomas maksu – EUR
0,54/m2 (nulle euro, 54 centi par
kvadrātmetru) mēnesī bez PVN
un apstiprināt nedzīvojamo telpu
nomas līguma projektu, un izsoles
noteikumus.
Par atļauju iegādāties vieglo
automašīnu
Sēdē ar lēmumu atbalstīja
vieglās automašīnas iegādi par
kopējo summu līdz EUR 16 000
(sešpadsmit tūkstoši euro) Balvu novada pašvaldības policijas funkciju
nodrošināšanai, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē.
Par dalību projektos
Deputāti lēma piedalīties Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas
2014.-2020.gadam
Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atklātā projektu
konkursā ar projektu “Zaļais ceļš
Rīga – Pleskava” (“Green Way Riga
- Pskov”).
Sēdē deputāti lēma piedalīties
Valsts
kultūrkapitāla
fonda
mērķprogrammas “Latvijas valsts
mežu atbalsts Latgales kultūras
programmai
2017”
projektu
konkursā ar projektu „Ar Latgali
sirdī”. Projekta atbalsta gadījumā,
lēma nodrošināt Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējumu EUR
892,55 (astoņi simti deviņdesmit
divi euro, 55 centi) apmērā no projekta kopējām
attiecināmajām
izmaksām EUR 4463,32 (četri
tūkstoši četri simti sešdesmit trīs
euro, 32 centi).
Par aizņēmumu
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
2017.gadā Balvu novada pašvaldībai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 47
601.40 (četrdesmit septiņi tūkstoši
seši simti viens euro, 40 centi) uz 5
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
būvprojektu izstrādei projektam
“Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai un konkurētspējas
uzlabošanai Balvu novadā”.
Par debitora parādu dzēšanu
Deputāti lēma dzēst trīs personu parādus par uzturēšanos
pansionātā “Balvi”.
Par prasības pieteikumu
Sēdē lēma celt tiesā civiltiesiskā
kārtībā
prasības
pieteikumu
pret personu par zaudējumu
atlīdzināšanu
Balvu
novada
pašvaldībai EUR 2601,77 (divi
tūkstoši seši simti viens euro, 77
centi) apmērā.
Par atvaļinājumu
Sēdē lēma piešķirt Balvu novada
pašvaldības Domes priekšsēdētāja
vietniecei
Sarmītei
Cunskai
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
– divas kalendāra nedēļas no 2017.
gada 2.maija līdz 2017.gada 17.maijam par nostrādāto laika periodu
no 2016.gada 4.novembra līdz 2017.
gada 3.novembrim un izmaksāt
atvaļinājuma pabalstu 50 procentu
apmērā no noteiktās mēnešalgas.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti
un attīstības plānošanas dokumenti/
Lēmumi.
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Izsoles

Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2 “Baltā
māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts,
Balvu novads, kadastra Nr. 3858
900 0128 (kadastra apzīmējums
3858 006 0498 001 002), kas
sastāv no divistabu dzīvokļa
61.2m2 platībā un kopīpašuma
711/2687 domājamajām daļām
no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0498 001)
un zemes (kadastra apzīmējums
3858
006
0498).
Izsoles
sākumcena – EUR 800,00 (astoņi
simti euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteiku
miem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 16.30. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2017.gada 19.jūnija plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 19.jūnija plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 80,00 (astoņdesmit euro,
00 centi) un reģistrācijas maksu
EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.
gada 20.jūnijā plkst.15.20.

Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.4 “Baltā
māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts,
Balvu novads, kadastra Nr. 3858
900 0129 (kadastra apzīmējums
3858 006 0498 001 004), kas
sastāv no divistabu dzīvokļa
62.8 m2 platībā un kopīpašuma
657/2687 domājamajām daļām
no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0498 001)
un zemes (kadastra apzīmējums
3858
006
0498).
Izsoles
sākumcena – EUR 900,00 (deviņi
simti euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteiku
miem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 16.30. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2017.gada 19.jūnija plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 19.jūnija plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 90,00 (deviņdesmit euro,
00 centi) un reģistrācijas maksu
EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.
gada 20.jūnijā plkst.15.00.

Izsludināts konkurss “Sakoptākais
novada īpašums 2017”
Balvu novada pašvaldība
ir
izsludinājusi
konkursu
„Sakoptākais novada īpašums
2017” un aicina Balvu novada
individuālo māju, daudzdzīvokļu
māju, dārza māju, lauku sētu
īpašniekus vai apsaimniekotājus,
uzņēmējus vai jebkuras citas personas, kuras saskaņojušas
ar īpašnieku, piedalīties šajā
konkursā.
Objekts konkursam jāpiesaka
līdz š.g.20.jūnijam, sūtot pieteikuma veidlapu uz e-pasta adresi
dome@balvi.lv. Konkursam pie
teiktos objektus vērtēs žūrijas
komisija (laika periodā no 26.-29.
jūnijam) četrās kategorijās:
1. Sakoptākā lauku sēta;
2. Sakoptākā privātmāja (pilsētā
vai pagasta ciema centrā);
3. Sakoptākais uzņēmums vai
sakoptākais sabiedriskais objekts
(izņemot pašvaldības iestādes);
4. Sakoptākā
daudzdzīvokļu
māja.
Vērtēšanas kritēriji - ēkas,
objekta un īpašuma kopiespaids, celiņi, augu kompozīcijas
un augu grupas, savstarpējais
saderīgums,
atpūtas
vietas,
mazās arhitektoniskās formas,
zāliens. Konkursā netiks vērtēti tie
īpašumi, kas ir saņēmuši atzinības

plāksnes pēdējos 3 gados.
Konkursa mērķis - veicināt
Balvu novada administratīvās
teritorijas sakopšanu; aktivizēt
un mudināt Balvu novada
iedzīvotājus
sava
darba
un
dzīvesvietas
sakopšanā
un
kultūrvides
veidošanā;
veicināt
kārtību
individuālo
un pašvaldības māju, iestāžu,
organizāciju,
uzņēmumu,
tirdzniecības un pakalpojumu
objektu teritorijās, kā arī ēku
sakoptību; noskaidrot sakoptākās
teritorijas, ēkas un to īpašniekus
(apsaimniekotājus); radīt inte
resi Balvu novada iedzīvotājos
piedalīties Balvu pilsētas un
novada teritorijas apstādījumu
veidošanā un sakopšanā, radot
skaistu un pievilcīgu vidi gan tās
iedzīvotājiem, gan viesiem.
Rezultāti tiks paziņoti, un
uzvarētāji apbalvoti Balvu novada
svētku laikā. Konkursa noslēgumā
pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā
kategorijā tiks piešķirtas atzinības
naudas izteiksmē: I vietai – EUR
150; II vietai – EUR 100; III vietai
– EUR 70.
Konkursa nolikums un pie
teikuma anketa pieejama Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv.

3.

Noslēdzies projekts „18.gs Ziemeļlatgales tērpa
atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai „Rika””
Pagājušā gada novembrī Lauku
atbalsta dienests (LAD) izvērtēja un
apstiprināja projekta iesniegumu
Nr.16-07-AL19-A019,2207-000009
„18.gs
Ziemeļlatgales
tērpa
atdarinājuma komplekts jauniešu
deju kopai „Rika””, kas tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros.
Decembrī tika noslēgts līgums
ar biedrību „Ludzas amatnieks”,
kas deju kopai „Rika” izgatavoja
tērpu komplektus pēc J.K.Broces
zīmējumiem. Tērpi tiks izmantoti
vismaz 5 gadus un labuma guvēju
loks šo gadu ietvaros varētu sasniegt 20520 iedzīvotāju.
Projekta mērķis - saglabāt
un popularizēt Ziemeļlatgales
kultūrvēsturisko
mantojumu,
aktivizēt jauniešu līdzdalību mantojuma vērtību izzināšanā un
saglabāšanā, veicināt lielāku interesi vietējiem iedzīvotājiem un
tūristiem par lokālās identitātes
saglabāšanu,
izgatavojot
jauniešu deju kopai „Rika” 18.gs.
Ziemeļlatgales tērpu komplek
ta atdarinājumu pēc J.K.Broces
zīmējumiem - 12 meitu un 12 puišu
tērpus.
Projekta attiecināmās izmaksas – 9 461,00 EUR. Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums 10%.

Raina Anna Ločmele un Matīss Poševs jaunajos tautu tērpos.

Īstenots projekts “Balvu veikparka izveide”

Uzņēmums SIA “Wake Up”
ir īstenojis projektu Nr.20016/
AL19/1/1019.21.01/6 “Balvu veikparka izveide” par kopējo summu
43 046,48 EUR no kuriem publiskais finansējums ir 30 132,53
EUR.
Projekta mērķis ir izveidot
konkurētspējīgu uzņēmumu, radot pieejamu inovatīvu aktīvā

sporta veidu. Uzņēmējdarbības
ilgtermiņa mērķis ir uzlabot dzīves
kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem
un modernizēt tūrisma iespējas
un infrastruktūru pilsētas viesiem,
kas sekmēs arī citu uzņēmēju –
ēdināšanas, tūrisma pakalpojumu
sniedzēju un citu uzņēmumu
uzņēmējdarbības attīstīšanos.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi,

uzņēmums SIA “Wake Up” ir
iegādājies pamatlīdzekļus – trīs
trošu lineāro veikborda sistēmu,
moduļa tipa māju ar laipu un laivu,
kā arī veikborda inventāru komplektu.
SIA “Wake Up” piedāvā veikborda un ūdensslēpošana pakalpojumus.

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami skolēnu
nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā

Arī šogad Balvu novada
pašvaldības
sadarbības
partneris,
organizējot
skolēnu
nodarbinātību vasaras brīvlaikā,
būs
Nodarbinātības
Valsts
aģentūra (NVA). Finansējums 50% no pašvaldības budžeta un
50% no NVA.
Nodarbinātības
pasākumā
piedalās Balvu novada teritorijā
deklarētie skolēni vecumā no
15 līdz 20 gadiem (ieskaitot),
kuri iegūst izglītību Balvu novada vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs.
Nodarbinātības pasākumi tiek
nodrošināti ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu
skaita ziņā, t.i., šogad Balvu pilsētā,
sadarbībā ar NVA, tiks nodarbināti
50 skolēni.
Pieteikties
nodarbinātības
pasākumam Balvu pilsētā skolēni

var tikai elektroniski, rindas
kārtībā, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras
mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā
- Elektroniskie pakalpojumi. Pieteikties var jau no 2017.gada 8.maija.
Kā katru gadu, Balvu novada
pagastu jaunieši var pieteikties
savās pagastu pārvaldēs pie lietvedes, aizpildot pieteikuma anketu
un iesniedzot ārsta izziņu (forma
027). Vakanču sadalījums: Kubulu,
Bērzpils, Tilžas pagastos - 5 skolēni,
Vīksnas, Krišjāņu, Briežuciema
pagastos - 4 skolēni, Lazdulejas,
Vectilžas, Bērzkalnes, Balvu pagastos -3 skolēni. Kopā 39 skolēni.
Nodarbinātības
pasākumos
vasaras brīvlaikā visi iesaistītie
skolēni strādā divas nedēļas - 4
stundas dienā (nepilnu darba die
nu), 20 stundas nedēļā, saņemot
atlīdzību valstī noteiktās minimālās
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stundas tarifa likmes apmērā par
faktiski nostrādātajām stundām.
Dokumenti pagastu pārvaldēs
jāiesniedz laikā no 2017.gada
2.maija līdz 23.maijam. Pēc
iesniegumu saņemšanas, darba
grupa, iesaistot iestāžu un pagastu
pārvalžu vadītājus, izvērtē un līdz
31.maijam informē par rezultātiem.
Pašvaldības
iestādes,
kuras vēlas iesaistīt skolēnus
nodarbinātības pasākumos vasaras
brīvlaikā, līdz 23.maijam iesniedz
rakstisku pieteikumu Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldē vai Balvu Bērnu un jauniešu centrā. Piesakoties jānorāda, cik skolēniem
var nodrošināt darba vietas jūnija,
jūlija un augusta mēnešos.
Iesnieguma
forma
pieejama Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv sadaļā
Jauniešiem.
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Bibliotēkas nakts Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatas “Baltā grāmata” zīmēs
Nu
jau
septīto
gadu
pēc kārtas Balvu Centrālajā
bibliotēkā norisinājās Bibliotēkas
nakts aktivitātes. Kā pastāstīja
bibliotēkas
direktore
Ruta
Cibule, pasākuma mērķis ir
pievērst cilvēkus kāda konkrēta
autora darbam. Tā kā šogad
Jānim
Jaunsudrabiņam
aprit
140 gadi, tad izvēlēta viņa “Baltā
grāmata”, kurā ir apkopotas
mazā Janča bērnības atmiņas.
Atbilstoši stāstiem bibliotēkā
bija izveidotas radošās darbnīcas
- pavisam trīspadsmit! Izpalika
vien skrituļošana, jo 21.aprīlis,
iespējams,
lai
pielāgotos
Bibliotēkas nakts tēmas izvēlei,
pienāca balts un sniegots.
Katrā no nodarbību telpām
jeb darbnīcām bija dažādas
atraktīvas lietas – mūsdienu
interpretācija par tēmām, kas
skartas Jaunsudrabiņa darbā.
Piemēram, atbilstoši stāstam
“Pirkstiņa žēl” bija iespēja
pārbaudīt pirmās palīdzības
sniegšanas prasmes kopā ar Latvijas Sarkanā krusta Balvu nodaļas
pārstāvēm.
Jāņa Jaunsudrabiņa darbā
ir stāsts arī par iešanu pirtī
“Puika pirtī”, tāpēc pasākuma
apmeklētājiem
bija
iespēja
iepazīties ar pirts zinībām un latviskajiem pirts rituāliem, kuros

dalījās pirtniece Arnita Melberga. Viņa stāstīja par zāļu tējām,
pirts slotām, pēršanos, skrubjiem, maskām, dažādām ziedēm,
uzlējumiem, kas tiek izmantotas
pirts rituālos.
Ļoti iecienīta aktivitāte bija
orientēšanās spēle “Uz baltas
lapas orientējos baltajā sniega
grāmatā” Balvu pilsētas skvērā,
kurā piedalījās ap simts bērniem.
Skvērā bija atzīmēti vairāki kontrolpunkti – gan baltie, gan melnie.
Lai uzdevums būtu sarežģītāks,
ar elektronisko dalībnieka karti
drīkstēja atzīmēties tikai baltajos
kontrolpunktos.
Un tā vairākas stundas
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā
bija nerimstoša rosība! Pēc
izskriešanās varēja piedalīties arī
nedaudz mierīgākās darbnīcās
– skatīties filmu “Puika”, kas
uzņemta pēc “Baltās grāmatas”
motīviem, aizpildīt krustvārdu
mīklu, izgatavot bitītes, skaidrot
senvārdus, uzrakstīt vēstuli kādam
tuvam un mīļam cilvēkam, kas
vēlāk tika nosūtīta pa pastu un
vēl, un vēl. Katrā nodarbību telpā,
pēc uzdevuma veikšanas, tika iedots stāsts, uz kura tēmu balstoties, izveidota attiecīgā darbnīca.
Pēc tam tika piedāvāta iespēja šos
visus stāstus iešūt vienā grāmatiņā,
lai tos vēlāk izlasītu. Šādā veidā

Noslēgusies Lielā Talka
Lielās Talkas dienā šajā gadā
laiks nepavisam nelutināja. Reizēm
spīdēja saule, bet pārsvarā slapjš
sniegs, vējš, lietus – tas viss tika
piedzīvots, tomēr drosmīgākie
talkotāji pulcējās, lai pabūtu
kopā, pastrādātu un apkārtējo vidi
padarītu tīrāku.
Lielākās Talkas vietas Balvu
pilsētā bija pie Bolupes (Partizānu
iela 5B), pie Balvu ezera (Ezermala 1), kā arī netālu no bijušā gaļas
kombināta Daugavpils ielā 2A.
Tomēr vairākās vietās, kuras nebija
oficiāli atzīmētas kā talkas vietas,
noritēja sparīga atkritumu vākšana
un vides sakopšana. Talkas ietvaros, parkā pie Balvu estrādes, notika arī putnu būrīšu gatavošana.
Par materiālu sagādi un sagatavi
parūpējās Ritvars Dičevs un Viktors
Šļuncevs.
Talkas notika visā novadā.
Piemēram, Bērzkalnes ciemā Lielajā
talkā tika savākts 241 maiss atkritumu, Rubeņu ciemā – 115 maisi

atkritumu. Pēc darba visi talcinieki
tika pacienāti ar siltu un garšīgu
zupu. Turpretī bērzpilieši arī šogad
talkojuši jau līdz Lieldienām, jo
uz šiem pavasara svētkiem visam
jābūt tīram. Tika veikta ceļmalu
apsekošana un savākti piemētātie atkritumi pa pagasta teritoriju, iztīrītas
autopieturas, vāktas plastmasas pudeles pa pagasta ceļu malām. Lielās
talkas ietvaros, ar z/s “Dižarāji”
(Ilona un Ivars Seņkas) atbalstu,
tika novākti grausti - pusnodegusī
dzīvojamā māja Domopolē.
Īpašs
paldies
talkas
atbalstītājiem, kuri nodrošināja
iespēju pēc darba sasildīties ar
siltu zupiņu - SIA “Rēzeknes gaļas
kombināts”, Maxima, SIA “Valdis”!
Balvu pilsētā talkas noslēgumā
notika izloze, kurā daži veiksminieki
laimēja noderīgas lietas – Fiskars
grābekli, kapli un lāpstu, kā arī
piecus Lielās talkas T-kreklus.
Kopumā Balvu novadā tika
savāktas 45,5 tonnas atkritumu!

Balvu pilsētas skvērā dunēja bērnu soļi no pēcpusdienas līdz pat tumsai, spēlējot orientēšanās spēli “Uz baltas lapas
orientējos baltajā sniega grāmatā”.
varēja iepazīties kaut ar nelielu
daļu no Jaunsudrabiņa daiļrades.
Bibliotēku nakts tradīcijai
attīstoties,
jau
trešo
gadu
bibliotēkas zālē notiek tikšanās
ar kādu sabiedrībā zināmu
cilvēku. Šajā gadā uz tikšanos ar
pasākuma apmeklētājiem bija
uzaicināta režisore, skatuves runas pedagoģe un animācijas filmu

autore Māra Liniņa, kuras saknes
saistītas ar mūsu pusē labi zināmo
Matīsu dzimtu.
Māra strādājusi pie Rozes
Stiebras animācijas studijā “Dauka”, kā asistente teātrī, bijusi Latvijas televīzijas Bērnu raidījumu
redakcijas režisore, pasniedz
nodarbības augstskolā, kā arī
iesaistās citos projektos. Viens no

pēdējā laika lielākajiem darbiem
ir bijusi dalība projektā “Melānijas
hronika”, kur Māra bija kastinga
direktore – piemeklēja aktierus
gan galvenajām lomām, gan masu
skatiem. Šobrīd viņa strādā ar
aktieru atlasi pie filmas par Žani
Lipki. Paralēli strādā arī animācijā,
taču šajā jomā Latvijā ir ļoti grūti
dabūt finansējumu.

Amatierteātru/dramatisko kolektīvu skate Balvu
novadā

29.aprīlī Vīksnas saieta namā
pulcējās trīs Balvu novada un viens
Gulbenes novada amatierteātru
kolektīvs, lai rādītu savu sniegumu, bet jau 22.aprīlī savu izrādi
“Inteliģentais
bezdarbnieks”
Briežuciema tautas namā rādīja
Briežuciema dramatiskais kolektīvs
„Sipiņi”, vadītāja Valentīna Kaša
(ieguva 3. pakāpi).
J.Rainis ir teicis: “Kas darbu nedara, tas par darbu runā, kas darbu
nespēj, tas to kritizē, kas darbu padara, tas par to nerunā, par to runā
darbi.” Klātesošos uzrunāja Balvu
novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras un sporta jautājumos Iveta
Tiltiņa teikdama: “Teiciens ir par
Jums, aktieri, režisori, kultūras darbinieki, jo par Jūsu veikumu runā
Jūsu veidotie pasākumi, izrādes,
idejas!” Pasākumā Vīksnas pagasta
pārvaldes vadītāja Gunta Raibeka-

ze pateicās pašdarbniekiem, kuri
nesēž mājās, bet savā brīvajā laikā
dzied, dejo, spēlē teātri un iepriecina pārējos, savukārt Vīksnas
saieta nama kultūras darba organizatore Ligita Kacēna vēlēja visiem
kolektīviem izdošanos, kā arī
prieku par paveikto.
Skatītājiem
bija
iespēja
noskatīties E.Kalvānes darbu “Rupucs zam deča”, M.Maslovas
skeču “Bābu bataljons”, M.Hornas
“Biznesa sievietes nedienas” un
M.Zīles lugu “Džentelmenis ar
pannu”.
Vēl savas izrādes tuvākajā laikā
rādīs Balvu pagasta dramatiskais
kolektīvs, Balvu Kultūras un atpūtas
centra teātra studija un Vīksnas pagasta amatierteātris “Krams”.
Kolektīvus vērtēja žūrija trīs
cilvēku sastāvā - Balvu Novada
muzeja direktore, režisore, Balvu
tautas teātra aktrise Iveta Supe,

pasākumu režisore, Balvu tautas
teātra aktrise Zaiga Lāpāne un
Rēzeknes novada amatierteātra
“Dekteri” vadītāja Ērika Bozoviča.
Rezultāti:
I pakāpe
Gulbenes novada Rankas
kultūras nama teātrim „RAMEKA”,
režisors Mārtiņš Gaigals;
Vectilžas amatierteātrim „Melnais kaķis”, vadītāja Inese Daukste.
II pakāpe
Bērzkalnes pagasta Rubeņu
ciema dramatiskajam kolektīvam,
vadītāja Mudīte Maslova;
Krišjāņu tautas nama dramatiskajam kolektīvam, vadītāja Inese
Kalniņa.
Iveta Tiltiņa
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras
jautājumos

Pansionātam “Balvi” 40 gadi!
Darbs nosver katru mūsu mūža dienu,
Darbā pārbauda, vai esi liels vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis, kad caur to redzi,
Ka esi ļaudīm ļoti vajadzīgs.
(K.Apškrūma)
Ar
Lieldienu
atskaņām,
dziesmām, dejām, skečiem un
dzeju tika atzīmēta pansionāta
“Balvi” 40 gadu jubileja, kurā
piedalījās pansionāta iemītnieki un
kupls pulks ciemiņu.
Svinību ievadā uzrunu teica pansionāta direktore Jana
Komane, kura pauda prieku par
sanākušajiem bijušajiem darbiniekiem, atbalstītājiem un visiem

klātesošajiem.
Ar
ļoti
enerģiskiem
priekšnesumiem
uzstājās
pansionāta darbinieki, dziedot
dziesmas, dejojot ugunīgas dejas, rādot skečus. Sirsnīgu uzrunu
un jautru deju priekšnesumus
sniedza senioru dāmu deju kopa
“Rūtas”, bet Žanna Ivanova dejoja
spārnu deju. Priekšnesumus rādīja
arī iemītnieki – tika lasīta dzeja par

Lieldienu laiku, kopā ar personālu
tika dejota ratiņdeja, dziedātas
dziesmas. Var secināt, ka iestādē
viennozīmīgi mājo radošs gars! Interesanta bija darbinieku izveidotā
filmiņa, kas veidota balstoties uz
fotogrāfijām, kas krātas 40 gadus.
Tajā varēja redzēt kādas bijušas
pansionāta telpas, kā izskatījusies
ēka,
iepriekšējos
direktorus,
agrākos darbiniekus, iemītnieku
svētkus un ikdienu.
Pasākuma viesi, visi kā viens,
iemītniekiem vēlēja stipru veselību
un optimismu!
Pansionāta “Balvi” radošais kolektīvs māk pasmaidīt par dažādām dzīves
ķibelēm, izspēlējot skeču par notikumiem tiesas zālē.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.balvi.lv
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2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti Balvu
novadā (izlozes secībā)
Saraksti pārpublicēti no Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas www.cvk.lv, kurā priekšvēlēšanu programmas publicētas pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”
1. Aija Mežale
2. Aija Ikstena
3. Andris Vrubļevskis
4. Raivis Supe
5. Zigfrīds Lielbārdis
6. Edžus Ķikusts
7. Ritvars Bukšs
8. Gunita Kubaka
9. Jānis Kuļšs
10. Ilze Liepiņa
11. Iluta Buglova
12. Jāzeps Jermacāns
13. Anita Grāmatiņa
14. Ingus Zaharāns
15. Uldis Arnicāns
16. Natālija Zondaka
17. Daiga Lukjanova
18. Līga Pennere

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā
partija
1. Ivans Baranovs
2. Svetlana Pavlovska
3. Jurijs Kolosovs
4. Tatjana Aleksejeva
5. Gints Grīslis
6. Jānis Dimitrijevs
7. Natālija Višņevska
8. Žanna Ivanova
9. Viktorija Lavrentjeva
10. Larisa Klitončika
11. Kristīne Terentjeva
12. Alla Duļko
13. Jevgenija Voroņina
14. Svetlana Aleksejeva
15. Taisija Smirnova

Latvijas Zaļā partija
1. Pēteris Kalniņš
2. Sandis Puks
3. Sandra Kindzule
4. Jānis Roginskis
5. Arvīds Raciborskis
6. Sarmīte Cunska
7. Imants Kokins
8. Sandis Meiers
9. Iveta Tiltiņa
10. Andris Bačuks
11. Sandra Vigule
12. Artūrs Luksts
13. Guntars Ākuls
14. Rutta Silauniece
15. Santa Baltā
16. Aivars Kairišs
17. Jānis Auziņš
18. Ēriks Apšenieks

No sirds Latvijai
1. Tālis Korlašs
2. Viktorija Puka
3. Anita Petrova
4. Imants Dārznieks
5. Ruta Cibule
6. Madara Vancāne
7. Aļina Stubailova
8. Linda Tokareva-Kušnere
9. Ilgvars Šakins
10. Aigars Noviks
11. Jānis Cipruss
12. Mārīte Berķe
13. Juris Ondrups
14. Lauris Ikstens
15. Normunds Petrovs

“LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”
1. Andris Kazinovskis
2. Egons Salmanis
3. Aigars Pušpurs
4. Aivars Kindzuls
5. Vilnis Dzenis
6. Inta Kaļva
7. Skaidrīte Pilāte
8. Gunta Raibekaze
9. Jāzeps Ludboržs
10. Andrejs Kindzulis
11. Anastasija Gabrāne
12. Andris Ķerāns
13. Antra Eizāne
14. Raimonds Bombāns
15. Aiga Jansone
16. Valdis Ančs
17. Līga Kozlovska
18. Jana Komane

Statistika

Partija “Vienoti Latvijai”
1. Ēriks Ločmelis
2. Guntis Magone
3. Dāvis Ikaunieks
4. Jolanta Sviķe
5. Džeralds Šaicāns
6. Dana Ceplīte
7. Agris Apšenieks
8. Nauris Pomers
9. Kristiāna Timoškāne
10. Gvido Laminskis
11. Artēmijs Semjonovs
12. Zintis Reveliņš
13. Inārs Keišs
14. Jurijs Logins
15. Mārtiņš Stempers
16. Juris Zeltiņš
17. Jānis Aukstars
18. Andis Leišavnieks

Vidējais vecums: 45,2 gadi

Pilsonība
Latvijas:120

100,00%

Vecums

Vīrieši: 72

60,00 %

Sievietes: 48

40,00%

Tautība
Latvietis/latviete: 105 87,50%
Krievs/krieviete: 9

7,50%

Polis/poliete: 1

0,83%

Nav norādīta: 5

4,17%

Priekšvēlēšanu programmas

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Vēlēšanu apgabals: Balvu novads
Kandidātu saraksta nosaukums
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Domājam radoši, domājam par cilvēkiem!
Esam vieni no sava novada, pilsētas aktīvākajiem iedzīvotājiem. Neesam alkatīgi!
Mūsu mērķis ir uzlabot Balvu novada iedzīvotāju kvalitāti. Augstu vērtējam rodošus
cilvēkus, zinošus speciālistus!
Mūsu prioritāte, labklājība, uzņēmējdarbība, izglītība, kultūra, sports ģimeniskās vērtības.
Novada finansiālais skatījums
• Piesaistīt investorus, Balvu novada pašvaldību īpašumu apgūšanai, jaunu darba vietu
radīšanai.
• Budžetu veidot detalizēti, katrai iestādei, konkrētiem uzdevumiem, nepieļaujot
izsaimniekošanu.
• Nodrošināt projektu vadības komandu ar kompetentiem speciālistiem, panākot projektu izpildi un apgūšanu jebkurā jomā.
• Pārskatīt pārrobežu projektu lietderību sabiedrībai.
• Izskatīt komunālo pakalpojumu cenas, to regulēšanas iespējas Balvu pilsētā par labu
iedzīvotājiem.
• Pārstrukturizēt pašvaldības iestādes, lemt par Valdēs esošo locekļu skaitu un atalgojumu.
Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība
• Sniegt vajadzīgo informāciju, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, Eiropas Savienības fondu
izmantošanā.
• Virzīt ideju par augļu un dārzeņu pārstrādes izveidošanu.
• Atjaunot zivju fondu, veikt tīklu aizliegumu pasākumus, ,sadarboties ar makšķernieku
biedrībām.
• Pārskatīt nekustāmā īpašuma nodokļa likmi Balvu novadā.
• Uzturēt sadarbību ar Saeimas deputātiem un valdību par svarīgu jautājumu risināšanu
novadā.
Izglītība, sports, kultūra
• Aprīkot ar jaunu tablo, Balvu pamatskolas sporta zāli, veikt dušas telpu rekonstrukciju.
Balvu Valsts Ģimnāzijas skolas teritorijā uzlabot sporta laukuma inventāru.
• Pārskatīt svētku rīkošanas un apbalvošanas pasākumu vajadzības.
• Izveidot gājēju un veloceliņu, posmā Balvi - Kubuli, 2 metru platumā.
• Atbalstīt skolēnus finansiāli par iegūtājiem sasniegumiem un ikdienas sekmēm.
• Pārskatīt nolikumu par Modes pakāpieni, Balvu novada pasākuma rīkošanu.
• Tikties un uzklausīt jauniešus (15-25 gadi) par novada attīstību un brīvā laika pavadīšanas
iespējām.
• Veidot izklaides vietas, dodot iespēju, to veikt pašvaldības īpašumā ar nomas tiesībām.

Vecākais kandidāts: 75 gadi
Jaunākais kandidāts: 19 gadi

Kandidātu skaits: 120
Sarakstu skaits: 7

Dzimums

LATGALES PARTIJA
1. Eva Smirnova
2. Ināra Ņikuļina
3. Jānis Zakarīts
4. Valdis Zeltkalns
5. Maruta Castrova
6. Jānis Vancāns
7. Ivars Saide
8. Vilis Žogota
9. Oskars Klija
10. Agris Grāmatiņš
11. Dita Nipere
12. Arnis Voika
13. Juris Kairišs
14. Guntars Šults
15. Raimonds Zelčs
16. Raimonds Celmiņš
17. Māris Voicišs
18. Martins Muzaļevskis

Kandidēšanās pazīme

19 gadi: 1

0,83%

21-30 gadi: 17

14,17%

31-40 gadi: 23

19,17%

41-50 gadi: 39

32,50%

51-60 gadi: 32

26,67%

61-70 gadi: 7

5,83%

71-80 gadi: 1

0,83%

* Piezīme: kandidātu vecums
tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu 2017. gada 3. jūniju.

Dzīvo: 114

95,00%

Strādā: 3

2,50%

Ir tikai īpašums: 3

2,50%

Dzīvesvieta
Rīga: 1

0,83%

Balvu novads: 116

96,67%

Gulbenes novads: 1

0,83%

Rugāju novads: 2

1,67%

• Pārskatīt apguves kursus Mūžizglītībā, to noderību un kvalitatīvu apguves procesu.
• Nodrošināt brīvpusdienas visiem skolēniem, arī vidusskolas klasēs.
• Piesaistīt speciālistus, izkontrolēt, ventilācijas sistēmas kvalitātes darbību Balvu novada
renovētajās pašvaldību iestādēs, skolās un bērnudārzos, tautas namos. Novērst pieļautās
neizdarības.
Infrastruktūra, vide, sabiedrība
• Atjaunot lietderīgu dialogu ar iedzīvotājiem, piesaistot arī vietējos mēdijus.
• Veikt iedzīvotāju vidū anketēšanu par kvalitatīvāko saziņas līdzekļu veidu.
• Nepieļaut veselības aprūpes pasliktināšanos.
• Izveidot pludmali pie Balvu ezera.
• Uzcelt sabiedrisko tualeti Balvu pilsētā.
• Līdzsvarot novada transporta (autobusu) noslogojumu, pasākumu izbraucieniem, pēc
iepriekš iesniegtiem grafikiem.
• Skatīt un palīdzēt risināt ikdienas problēmas, kas saistītas ar sadzīviskiem jautājumiem,
īpaši vecāku gadu iedzīvotājiem.
• Nodrošināt regulāru ceļu, ielu, ietvju uzturēšanas kārtību ziemas, vasaras periodā, panākt
no valdības lielāku finansējumu autoceļu budžetā.
• Pagastos apsekot, sakārtot, uzturēt kārtībā kultūras norisēm paredzētās ēkas, brīvdabas
estrādes pagastos (apgaismojums, ūdens piegāde, ventilācija, tualetes, soli, regulāri
kosmētiskie remonti u.c.)
• Lemt par Balvu Rozu kapu kapličas rekonstrukciju, nojumes izveidi aiz kapu teritorijas.
• Nodrošināt drošību pagastu un ciemu centros, sadarbojoties ar pašvaldību policiju.
• Atbalstīt Sabiedriskās organizācijas, Jaunsardzi, Daugavas vanagus, Mazpulcēnus,
Represēto biedrības un citus, tā stiprinot savu identitāti un patriotismu.
• Uzklausīt un veikt dialogu ar dažādu reliģisko konfesiju pārstāvjiem.
• Pārskatīt Balvu novada Saistošos noteikumus par Sociālo pabalstu piešķiršanu,
maznodrošinātiem, jaunajām ģimenēm, to lietderību un kontroli.

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
1. Turpināsim attīstīt starptautisko sadarbību kultūras un uzņēmējdarbības jomās.
2. Atbalstīsim pasākumu organizēšanu novadā pārrobežu sadarbības programmu ietvaros.
3. Nodrošināsim budžeta līdzekļu izlietojuma caurspīdīgumu un veicināsim atklātu un
konstruktīvu dialogu ar iedzīvotājiem.
4. Atbalstīsim vietējo uzņēmēju projektus, kas paredz jaunu darba vietu radīšanu un
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.
5. Iekļausim līgumos ar darbu veicējiem novadā obligātu nosacījumu par vietējā darbaspēka
izmantošanu.
6. Izveidosim multikulturālu palīdzības centru novada krievvalodīgajiem iedzīvotājiem.
7. Centīsimies nodrošināt pagastus ar lauksaimniecības jomas speciālistiem vismaz
dežūrrežīmā.
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8. Iestāsimies par deputātu skaita samazināšanu novada domē.
9. Sistematizēsim iekšpagalmu un autostāvvietu labiekārtošanas darbus pie daudzdzīvokļu
mājām.
10. Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmu pilsētā un novadā.
11. Labiekārtosim atpūtas vietas un vietas sporta nodarbībām svaigā gaisā.
12. Turpināsim attīstīt reitterapiju (medicīniskā rehabilitācija, balstīta uz jāšanas nodarbībām)
Balvu novadā.
13. Meklēsim iespējas nodrošināt pensionāriem atvieglojumus maksai par ārstēšanos
stacionārā.
14. Iestāsimies par novada lauku skolu saglabāšanu.
15. Centīsimies nodrošināt pašvaldības transportu pagastu bērnu un jauniešu nokļūšanai uz
nodarbībām sporta, mūzikas un mākslas skolās Balvos.
16. Iniciēsim veloceliņa izbūvi maršrutā Balvi – Kubuli.
17. Atbalstīsim sadarbības iniciatīvas sporta aktivitāšu un sporta infrastruktūras attīstīšanai
Balvu pilsētā un novadā.
18. Atbalstīsim tradicionālās reliģiskās konfesijas Balvu novadā, turpināsim Balvu pareizticīgo
baznīcas celtniecību un tās teritorijas labiekārtošanu.
19. Veiksim labiekārtošanas darbus pilsētas kapos un Balvu novada brāļu kapos.
20. Centīsimies panākt, lai visās pašvaldības iestādēs un dienestos strādātu augsti kvalificēti
speciālisti.

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Nodrošināt novadā ilgtspējīgas un kvalitatīvas izglītības iespējas, uzlabot mācību
materiālās bāzes un IT.
Nodrošināt novada bērniem kvalitatīvu profesionālās ievirzes skolu (mūzikas, mākslas,
sporta) un interešu izglītības pieejamību.
Atbalstīt bērnu un jauniešu nodarbinātību un iesaistīšanu dažādās nometnēs vasaras
periodā, nodrošināt saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, izmantojot Bērnu un jauniešu
centra piedāvājumu.
Nodrošināt bezmaksas pusdienas 5-6 gadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs
un skolās no 1.-12.klasei.
Materiāli stimulēt audzēkņus un skolotājus, kuru bērni sasnieguši augstus rezultātus
mācību olimpiādēs, konkursos, sacensībās.
Modernizēt Balvu Valsts ģimnāzijas un Balvu pamatskolas telpas, IT un mācību
aprīkojumu.
Labiekārtot Balvu bērnu un jauniešu centra pagalmu.
Veidot sakoptu vidi pirmsskolas izglītības iestādēs, uzlabojot apkārtnes un iekšējo telpu
infrastruktūru.
Atbalstīt novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību.
Nodrošināt pašdarbības kolektīvu sekmīgu darbu.
Pabeigt Balvu Kultūras un atpūtas centra renovāciju.
Saglabāt tradicionālos un rosināt jaunus kultūras un sporta pasākumus.
Renovēt Balvu stadionu.
Uzbūvēt sporta un atpūtas vietu pie Bolupes (slidotava, BMX trase, disku golfs).
Uzlabot esošo sporta infrastruktūru.
Veicināt masu sporta pasākumus, īpaši atbalstot bērnu un jauniešu sporta aktivitātes.
Saglabāt lauku iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanu tuvāk dzīves vietai.
Attīstīt visa novada teritoriju, turpināt labiekārtot pagastu teritorijas un centrus.
Saglabāt primārās veselības pakalpojumu nodrošināšanu, saglabājot Feldšeru veselības
punktus.
Piedalīties projektos, kas radīs iespēju renovēt un siltināt pašvaldības iestādes.
Izmantojot ES struktūrfondu un pašvaldības līdzekļus, uzbūvēt ražotnes degradētajās
teritorijās Krišjāņu, Tilžas, Bērzkalnes, Balvu pagastos un Balvu pilsētā, radot jaunas darba
vietas.
Veikt efektīvu Balvu ezera apsaimniekošanu, labiekārtot ezera piekrasti, izveidojot atpūtas un relaksācijas vietas (promenādi, jaunatnes parku u. c.), realizēt Lāču dārza
sakārtošanas projektu.
Turpināt darbu pie lauku dienu organizēšanas kopā ar blakus novadiem.
Panākt autoceļa Bērzpils- Krišjāņi remontu, Balvu pilsētā izremontēt Jaunatnes, Lauku un
citas ielas, realizēt lauku ceļu renovācijas projektu novada pagastos.
Saglabāt mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un apjomus.
Saglabāt un attīstīt pansionāta sniegto pakalpojumu kvalitāti un grupu dzīvokļus.

Partija “Vienoti Latvijai”
Mērķis – rūpēties par visu sava novada un pilsētas iedzīvotāju labklājību neatkarīgi no viņu
dzīvesveida, kultūras, valodas un politiskajiem uzskatiem. Mūsu atbalsts izglītībai, tūrismam,
jaunu darbavietu radīšanai, pilsētvides attīstības stimulēšanai ilgtermiņā, pašvaldību ceļu
uzturēšanai.
Galvenās vērtības:
1. Tiesiskums - rīcība tikai tiesību normu ietvaros.
2. Vienoti dažādībā - atbalstām ES izpratni par starpkultūru dialogu un sadraudzību, kas
balstīta uz kopīgu mērķu sasniegšanu.
3. Profesionālisms - spēja uzņemties atbildību par darba kvalitāti.
4. Attīstība - spēja raudzīties plašāk un uzlabot esošo.
5. Pragmatisms - lēmumus balstām uz pieredzi, faktiem un praktiskumu.
Mēs iestājamies par sabiedrību, kura savu dažādību izmanto izaugsmei, un cilvēki viens
otru ciena. Par politiku, kas saliedē un vieno cilvēkus, kas domā par iedzīvotājiem un ievieš
tikai pārdomātus risinājumus. Partnerus vērtēsim pēc to piedāvātām idejām un risinājumiem,
ne pēc piederības opozīcijai vai pozīcijai, būtiski ir risinājumi un rezultāts.
Katrs iedzīvotājs pēdējo gadu laikā ir izjutis neapmierinātību par notiekošajiem proce
siem Balvos un novadā: samazinājies valsts iestāžu sniegto pakalpojumu klāsts, slēgtas
bankas, un nu jau arī pirmā skola, sarucis satiksmes autobusu skaits, pieauguši komunālo
pakalpojumu tarifi, rindas medicīnas pakalpojumu saņemšanā, tiek likvidētas un netiek veidotas jaunas darba vietas, jaunieši dodas prom utt.
Pašvaldībā ir nepieciešamas jaunas vēsmas un idejas, mūsdienīgs un laikmetīgs risinājums
jebkuram jautājumam un problēmai. Pilsēta un novads ir jāvada jauniem, enerģiskiem un

izlēmīgiem profesionāļiem, kuri soļo līdzi laikam, kuri nav iegrimuši pašapmierinātībā un
ikdienas rutīnā.
Analizējot iepriekšējo sasaukumu domes darbību, secinājām, ka daudzās lietās ir jāveic
izmaiņas un precizējumi.
NOVADA PĀRVALDE
Noteiksim administrācijai, pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām ieviest atklātības
un labas pārvaldības principus.
Kontrolēsim pašvaldības pieņemto lēmumu izpildi.
Iesaistīsim iedzīvotājus nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, veiksim aptaujas un uzklausīsim
viedokļus.
Ievērosim samērības principu budžeta sadalē starp iestādēm pašvaldības darbības
nodrošināšanai.
Novērsīsim nesaimniecisku un nepamatotu budžeta naudas līdzekļu izmantošanu visās
pašvaldības institūcijās pilsētas iedzīvotāju interesēs.
INFRASTRUKTŪRA, UZŅĒMĒJDARBĪBA
Veicināsim tūrisma nozares attīstību, atbalstīsim uzņēmēju iniciatīvas, iesniegtos projektus tūrisma produktu piedāvājuma papildināšanai.
Attīstīsim ūdensmalu teritorijas, sakārtosim atpūtas vietas, izbūvēsim ģimeņu atpūtas
zonu Lāču dārzā, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes un intereses.
Uzsāksim ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanu gan Balvu ezerā, gan citās
pašvaldību ūdenstilpnēs.
Risināsim publisko tualešu trūkuma problēmu pilsētā, jo to regulāri apmeklē ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī viesi no citiem Latvijas novadiem un ārzemju tūristi.
Sekmēsim jaunu darba vietu radīšanu caur ES struktūrfondu projektiem novadā un atbalstot vietējos uzņēmējus.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
Neatbalstīsim nepamatotu novada skolu slēgšanu.
Nodrošināsim bērnu drošu nokļūšanu uz tuvāko izglītības iestādi.
Nodrošināsim bezmaksas pusdienas skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem.
Atbalstīsim sportiskās aktivitātes, sacensību rīkošanu, materiāli stimulējot trenerus, sportistus.
Materiāli stimulēsim skolēnus un viņu pedagogus piedalīties olimpiādēs, konkursos.
Deju kolektīvu panākumi ir pietiekams pamats prasībai, lai kolektīvu uzturēšana balstītos
uz pašvaldību budžetu.
SOCIĀLIE JAUTĀJUMI
Izstrādāsim caurspīdīgu pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu politiku, pārskatīsim
komunālo pakalpojumu (īpaši apkures) izmaksu pamatotību, ievērojot vienādības principu,
nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus un saprātīgu tarifu samazinājumu. Balvu
novada iedzīvotāju vidējais ieņēmumu līmenis ir zems, bet komunālo pakalpojumu tarifi ir
augstāki kā Rīgā.
Sniegsim palīdzību pensionāriem, maznodrošinātajiem, daudzbērnu ģimenēm.
Koriģēsim novada sabiedriskā transporta kapacitāti un kustības grafiku, pakārtojot to novada iedzīvotāju vajadzībām, piedāvājot arī bezmaksas braucienus pensionāriem noteiktās
nedēļas dienās līdz poliklīnikai, mazdārziņiem u.c.
Nepieļausim veselības aprūpes un citu sniegto pakalpojumu pieejamības pasliktināšanos
pašvaldības iestādēs: Sociālajā dienestā, pansionātā „Balvi”, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienībā”.

LATGALES PARTIJAS

saraksta priekšvēlēšanu programma
BŪS PĀRMAIŅAS - BŪS ATTĪSTĪBA
Mēs, Latgales partijas Balvu novada saraksta deputātu kandidāti, esam drosmīgi, uz
pārmaiņām orientēti cilvēki. Uzskatām, ka šī brīža situācija novadā neveicina izaugsmi.
Tāpēc mūsu darbības moto ir „Būs pārmaiņas - būs izaugsme”. Novadā nepieciešama fiziska un morāla atjaunotne – tas ir pastāvēšanas un attīstības galvenais priekšnoteikums. Mēs
iestājamies par attieksmes maiņu visos līmeņos pilsētas un pagastu dinamiskai attīstībai.
Mūsu komandā ir cilvēki, kuri vēlas un spēj uzņemties atbildību novada pārvaldes institūcijās.
MŪSU KOMANDAS PRIORITĀTE – VESELS CILVĒKS NO MAZUĻA LĪDZ SIRMGALVIM
Nodrošināsim informatīvo un organizatorisko atbalstu novada iedzīvotājiem, kuri ir
sastapušies ar nelaimi – pašu vai tuvinieku slimību.
Nodrošināsim domes kā SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” līdzīpašnieces
lielāku ieinteresētību slimnīcas saglabāšanā, jaunu speciālistu piesaistē un līdzatbildību procesos, kas veicina attīstību.
Veidosim sociālās un veselības aprūpes sistēmu, nepieļaujot pakalpojumu dublēšanos.
Nepieļausim situāciju, ka novada iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojums tiek
attālināts.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS – NEŠĶIEDĪSIM, BET ARĪ NETAUPĪSIM LĪDZEKĻUS UZ
JAUNĀS PAAUDZES RĒĶINA.
Par izglītības jomas prioritāti novadā noteiksim izglītības kvalitātes un konkurētspējas
jautājumus.
Nepieļausim nepārdomātu izglītības iestāžu likvidāciju.
Nodrošināsim visus novada skolu izglītojamos ar brīvpusdienām.
Atbalstīsim ar adekvātu finansējumu pašdarbības kolektīvus.
Iestāsimies par algu paaugstināšanu kultūras, muzeju un bibliotēku darbiniekiem.
Sportā –prioritāri modernizēsim izglītības iestāžu stadionus, atbalstīsim Balvu pilsētas
stadiona renovāciju.
Nodrošināsim bērnu un jauniešu brīvā laika un neformālās izglītības centru efektīvu darbu katrā pagastā, paredzot attiecīgas budžeta finansētās štata vienības.
UZŅĒMĒJDARBĪBA UN CILVĒKRESURSI - LAUKU ATTĪSTĪBAS NĀKOTNE
Atbalstīsim vietējos uzņēmējus, ieklausoties viņu problēmās.
Nepieļausim politisku un cita veida ieinteresētību publiskajos iepirkumos pašvaldības
pasūtījumiem.
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Iestāsimies par brīvās ekonomiskās zonas priekšrocību paplašināšanu novada uzņēmēju
atbalstam.
Veidosim atbalsta mehānismus lauksaimniecībā strādājošajiem.
Izstrādāsim sistēmu jauno uzņēmēju atbalstam, veicināsim skolu jaunatnes ieinteresētību
uzņēmējdarbības uzsākšanā.
Veidojot kadru politiku, par prioritāti izvirzīsim jauniešu motivāciju palikt novadā.
INFRASTRUKTŪRA – SVARĪGA NOVADA DZĪVES KOMPONENTE
Infrastruktūras attīstībai piesaistīsim ES līdzfinansējumu, nepieļausim neefektīvu projektu
finansēšanu.
Aktualizēsim Balvu pilsētas apvedceļa būvniecību, tranzīta transporta novirzīšanai.
Sakārtosim pagalmus Balvu pilsētā un bērnu rotaļu laukumus visā novada teritorijā.
Zaļajam tirdziņam Balvu pilsētā plānosim piemērotāku vietu.
Jaunas idejas un novadam nozīmīgus projektus, tostarp, ceļu un ielu būvdarbus,
realizēsim, veicot sabiedrisko apspriešanu.
Plānosim kultūrvēsturisko un dabas objektu atjaunošanu - Ičas apmetne Bērzpilī, muižas
apbūves komplekss Balvos.
Nodrošināsim Balvu ezera publisko pieejamību, īpaši akcentējot pludmaļu
labiekārtošanu.
Mainīsim Balvu ezeru izmantošanas politiku, izsvērsim rūpnieciskās nozvejas
nepieciešamību.
Veicināsim pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atbilstoši
sakārtojot infrastruktūru.
PĀRVALDE - GUDRA, STIPRA UN ELASTĪGA
Nodrošināsim domes darba atklātību, godīgu pārvaldi un vienlīdzīgu attieksmi pret
iedzīvotājiem, darbiniekiem, uzņēmējiem.
Pieprasīsim kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai ir kapitāldaļas, pilnvarnieku atbildības
paaugstināšanu un darba caurskatāmību.
Apzinoties novada ekonomiskās attīstības tiešo korelāciju ar speciālistu kompetenci,
nepieļausim nekompetentu, zināšanās vāju darbinieku nonākšanu pašvaldības pārvaldes
institūcijās.
Nepieļausim pašvaldības īpašumu pārdošanu, īpašu vērību pievērsīsim A/S „Balvu
Enerģija” jautājumam.
Nostiprināsim Balvu pilsētas pārvaldnieka pilnvaras.
Veidosim ciešāku sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, īpaši ar pensionāriem,
izvērtēsim atsevišķas pašvaldības funkciju deleģēšanu sabiedriskām organizācijām.
Ar cieņu un sapratni palīdzēsim risināt visu tradicionālo reliģisko konfesiju jautājumus.
PANĀKSIM POLITISKĀ KLIMATA UZLAOŠANU NOVADĀ, NOVĒRŠOT NEDROŠĪBAS,
BAIĻU UN DRAUDU ATMOSFĒRU POLITIKĀ UN CITĀS SABIEDRISKĀS SFĒRĀS.

Latvijas Zaļā partija
“Domā zaļi, dzīvo zaļi” – vadmotīvs, kas virza mūs paveikt cēlus darbus Balvu novadā
Balvu novadnieku labsajūtas, labklājības un patriotisma nodrošināšanā.
Vēstījums Balvu novada iedzīvotājam:
• izvērtēsim komunālo pakalpojumu – apkures, ūdens un atkritumu tarifu pamatotību.
Maksai par pakalpojumu jābūt samērīgai un atbilstošai sniegtā pakalpojuma kvalitātei
• sakārtosim pašvaldības nekustamā īpašuma jomu – pašvaldības īpašumam jābūt sakoptam un uzturētam, ja īpašumam nav pielietojuma – jāatrod saimnieks, par pašvaldības
dzīvokļiem maksājama apsaimniekošanas maksa, tāpat kā to dara privāto dzīvokļu īpašnieki
• izveidosim līdzfinansējuma programmas vismaz 100 000 euro apmērā iekšpagalmu
sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu izbūvei, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes paaugstināšanai
• sakārtosim Balvu novada ūdenstilpes - izveidosim peldvietas, nodrošinot pilnvērtīgas
atpūtas, sporta nodarbību u.c. iespējas
• izbūvēsim sabiedriskās tualetes Balvu pilsētā un nodrošināsim pārvietojamās tualetes
sabiedriskās vietās
• stiprināsim māju vecāko institūciju, nodrošinot regulāras sanāksmes, konsultāciju
sniegšanu u.c. veida atbalstu
• radīsim priekšnosacījumus mūsu bērnu panākumiem dzīvē, nodrošinot augstu izglītības
kvalitāti visās novada izglītības iestādēs
• risināsim jautājumus, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumu
• strādāsim ne tikai uz kultūras pasākumu kvantitāti un daudzveidību, bet arī to kvalitāti,
pakāpeniski - vismaz 2 - 4 reizes gadā piedāvājot valsts līmeņa skatuves mākslinieku
uzstāšanos
• nodrošināsim ikgadējo pasākumu - “Kamermūzikas festivāls”, “Ķiršu dārzs”, “Eima, eima”
u.c. norisi, kā arī uzsāksim jaunas ikgadējas pasākumu tradīcijas - “Latvju ziņģe Balvos”, “Ezera
svētki”, Koru dienas. Iespēju robežās atbalstīsim privātās iniciatīvas kultūras un izklaides
jomā - “Osvalds”, “Motociklistu vasara”, “Mis un misters Balvi” u.c
• turpināsim atbalstīt rotaļu laukumu izveidi novadā un īstenosim atrakciju parka/bērnu
pilsētiņas izveidi un darbību
• nodrošināsim daudzveidīgas vasaras nometnes un pasākumus bērniem ar dažādām
interesēm, īpašu uzmanību veltot bērniem invalīdiem
• stiprināsim sporta nozares attīstību, sakārtosim tās struktūru, atbalstīsim Balvu stadiona
renovāciju;
• pārskatīsim kultūras nozares darbinieku atalgojumu sistēmu, nodrošinot darba samaksu
atbilstoši ieguldītajam darba apjomam un kvalitātei
• turpināsim atbalstīt KAC renovāciju un nodrošināsim sekmīgu rekonstrukcijas darbu
īstenošanu
• aktīvi līdzdarbosimies Latvijas 100 gades sagaidīšanas pasākumos
• sniedzot sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošināsim individuālu pieeju
katram klientam atbilstošu tā reālajai situācijai
• veidosim dialogu ar valsts iestādēm un meklēsim racionālāko risinājumu veselības
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai novada iedzīvotājiem. Sekmēsim veselības aprūpes
sabalansēšanu starp pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīves vietai un tā kvalitāti
• pieprasījuma gadījumā ieviesīsim dažādu komforta līmeņu rehabilitāciju pakalpojumus
pašvaldības iestādēs
• nodrošināsim profesionālu un iejūtīgu aprūpi Balvu pansionātā
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• atbalstot “Zaļo iepirkumu” politiku, sekmēsim veselīgu bērnu ēdināšanu izglītības
iestādēs
Vēstījums Balvu novada uzņēmējam un sabiedriskajām organizācijām:
• proaktīvi rīkosimies Balvu novada komersantu uzņēmējdarbības atbalstīšanā, nodrošinot
konsultācijas biznesa uzsākšanā, projektu pieteikumu sagatavošanā, iesniegšanā un ieviešanā
• atbalstīsim uzņēmējus, sniedzot konsultācijas dalībai valsts un pašvaldību iepirkumos
• veidosim mazās grantu programmas (līdz 3000 EUR) inovatīvu ideju atbalstam un jaunu
mazā biznesa uzņēmumu veidošanai
• sadarbosimies ar sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem investīciju
un teritorijas attīstības plānošanas jautājumos
• finansiāli un konsultatīvi atbalstīsim sabiedrisko organizāciju iniciatīvas
• izstrādāsim skaidru un precīzu visu novada ceļu ikdienas uzturēšanas darbu grafiku un
atjaunošanas (t.sk.asfaltēšanas) plānu
• projektu realizācijai maksimāli izmantosim ES fondu līdzekļus
Ikvienam solam nodrošināt uz sasvstarpēju cieņu un dialogu balstītu pašvaldības
administrācijas darbu, mazināt birokrātiju lēmumu pieņemšanas un realizācijas gaitā,
skaidru noteikumu un standartu ievērošanu pašvaldības budžeta veidošanā, kompleksu un
plānveidīgu pieeju jautājumu risināšanā.

No sirds Latvijai
No sirds Balvu novadam!
Novada pārvalde:
1. Mēs iestāsimies par progresīvu pašvaldības attīstību. Stiprināsim projektu speciālistu
kapacitāti, nodrošinot daudz efektīvāku finanšu piesaisti novada straujākai izaugsmei.
Ieviesīsim pašvaldībā arī vietējā mēroga projektu konkursus, lai pašu iedzīvotāju idejas
pārvērstu reāli paveiktos darbos.
2. Nodrošināsim iedzīvotāju līdzdalību sava novada izaugsmē. Rīkosim sabiedriskās
apspriešanas, novada galveno speciālistu regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem (vismaz vienu
reizi kvartālā) - viedokļu uzklausīšanai un problēmu izzināšanai.
3. Sakārtosim komunālo pakalpojumu sniedzēju darbību.
4. Izstrādāsim efektīvu kvalitātes vadības sistēmu, celsim pašvaldības iestāžu darba
efektivitāti, panāksim, ka vakantajiem amatiem kandidātus atlasīs konkursa kārtībā.
Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe:
1. Nodrošināsim pašvaldības transportu bez maksas 2 reizes mēnesī no pagastiem uz novada centru pensionāriem un trūcīgām personām.
2. Nodrošināsim iedzīvotāju nokļūšanu uz novada organizētiem svētku pasākumiem un
atpakaļ (piemēram, novada svētki, valsts svētki)
3. Attīstīsim transporta pakalpojumu Balvu novadā deklarētajām vientuļām personām,
nokļūšanai ārstniecības iestādēs uz izmeklējumiem un ārstu konsultācijām, ārpus novada
teritorijas.
4. Ziemas periodā organizēsim kvalitatīvu ceļu tīrīšanu pagastu teritorijās un līdz katrai
privātmājai.
5. Izveidosim sociālo dzīvojamo fondu ģimenēm ar bērniem Balvu pilsētā un pagastos.
6. Izveidosim „Dienas aprūpes centru” bērniem un jauniešiem ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem.
7. Ieviesīsim jaunu sociālo pakalpojumu – ģimenes asistentu.
8. Katram pirmklasniekam, uzsākot skolas gaitas, nodrošināsim materiālo atbalstu 100 EUR
apmērā.
9. Iestāsimies par paliatīvās nodaļas izveidi.
Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība:
1. Jaundibinātiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, samazināsim nekustamā
īpašuma nodokli pirmos 2 darbības gadus.
2. Palielināsim finansējumu skolēnu nodarbinātībai vasaras mēnešos.
Izglītība:
1. Nodrošināsim brīvpusdienas visiem Balvu novadā deklarētiem bērniem, kuri apmeklē
Balvu novada izglītības iestādes, sākot ar bērnudārzu un beidzot ar vidusskolu.
2. Atjaunosim augstākās izglītības un mūžizglītības pieejamību novada teritorijā.
Kultūra:
1. Iestāsimies par iedzīvotājiem saprotamu attīstības plāna izveidošanu Balvu muižai.
2. Saglabāsim un pilnveidosim Balvu novada vārdu cildinošos festivālus “Ķiršu dārzs”,
”Eimu, eimu” un Kamermūzikas festivālu.
3. Turpināsim novada kultūras iestāžu renovāciju, aktīvi izmantosim dažāda līmeņa kultūras
projektu iespējas.
Sabiedriskā kārtība:
1. Izvērtēsim iespēju uzstādīt luksoforus Brīvības un Bērzpils ielas krustojumā; Partizānu
un Brīvības ielas krustojumā. Uzstādīsim papildus apgaismojumu un atstarotājus pie gājēju
pārejām, it īpaši vietās, kur ir slikts ielu apgaismojums.
2. Uzlabosim sabiedrisko kārtību un drošību, attīstot Pašvaldības policiju, lai efektīvi darbotos visā novada teritorijā.
3. Sakārtosim atkritumu apsaimniekošanu, novērsīsim nepamatoti augsto maksa par atkritumu izvešanu. Risināsim jautājumu par plastmasas pudeļu un skārda bundžu pieņemšanu
par maksu.
4. Nodrošināsim sabiedrisko tualešu pieejamību.
Pilsētvides attīstība:
1. Ezera krastā izveidosim atpūtas vietu, ar iespēju iesaistīties dažādās ūdens sporta
aktivitātēs.
2. Attīstīsim bērniem vietas sportiskām aktivitātēm - veidosim veloceliņus, skrituļošanas
vietas, Tarzānu trasi utt.
3. Renovēsim “Lāču dārzu” – izveidosim tajā tādu atpūtas kompleksu, kur būs patīkami
iegriezties ikvienam Balvu novada iedzīvotājam un pilsētas viesim.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.balvi.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 11.maijs

Cien. zemnieki, uzņēmēji!

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
12.maijā plkst.11:00 Balvu
pilsētas mazo vokālistu konkurss
"Cālis 2017" Balvu muižā. Ieeja bez
maksas.
12.maijā plkst.17:00 Impro
vizācijas vakars “Ar mēli pa dēli”
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
“Dinamīts”.
13.maijā plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
14.maijā plkst.11:00
Balto zeķīšu svētki 2016.gadā
dzimušajiem mazuļiem Balvu
pamatskolā.
16.maijā plkst.13:00 Tiesīb
sarga biroja juristu konsultācijas
par cilvēktiesību, labas pārvaldības
un diskriminācijas jautājumiem
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā.
Pieteikšanās pa tālruni 67686768.
16.maijā plkst.17:00 Ģimenes
dienai veltīts pasākums "Visas
zvaigznes šķiet ziedam" Balvu muižā. Programmā radošās
darbnīcas,
vēlāk
koncerts.
Organizē Balvu Bērnu un jauniešu
centrs.
18.maijā plkst.10:00 Domes
sēde Balvu novada pašvaldībā.
19.maijā plkst.16:00 Elīnas
Kalniņas gleznu izstādes "#numur_
viens" atklāšana Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
20.maijā Muzeju nakts. No
plkst.19:00 “Laiks dzīvesstāstam”
Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā.
No plkst.20:30 “Laiks priekam”
Balvu Bērnu un jauniešu centrā.
Plkst.20:00
Muzeju
nakts
atklāšana Balvu Novada muzejā,
kā arī dažādas aktivitātes līdz pusnaktij.
25.maijā plkst.17:30 Starpnovadu bērnu un jauniešu radošais
festivāls "Laimīgā zeme" Balvu
parkā.
26.maijā Balvu Centrālās
bibliotēkas 70.dzimšanas dienas
svinības.
Bērzkalnes pagasts
13.maijā plkst.15:00 Atpūtas
pēcpusdiena pagasta vecākajai
paaudzei Bērzkalnes bērnudārza
zālē. Līdzi var ņemt groziņus.
Krišjāņu pagasts
13.maijā plkst.20:00 Krišjāņu

Latgales plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centrs
sadarbībā
ar
Nodarbinātības
valsts aģentūras Balvu filiāli pir
mo reizi Balvos rīko semināru
– akciju uzņēmējiem un darba
meklētājiem!
Pasākums notiks 12.maijā
plkst.10:00 Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā.
DARBA KĀRTĪBA
09:40-10:00 Reģistrācija, kafija.
10:00-10:10 Semināra atklāša
na.
10:10-10:40 “LUC aktualitātes.
Uzņēmumu iespējas Latgales
speciālajā ekonomiskajā zonā.”
Vladislavs Stankevičs, LUC vadītājs.
10:40-11:10 “Nodarbinātības
valsts aģentūras pakalpojumi
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

tautas namā grāmatas “Ka dzersi
šņabi, moš byus labi” atvēršanas
svētki. Ieeja brīva.
13.maijā plkst.22:00 Krišjāņu
tautas namā balle kopā ar Juri
Ķirsonu. Ieejas maksa 1,50 EUR,
pēc plkst.23:00 2,00 EUR.
Kubulu pagasts
22.maijā plkst.18:30 Bērnu
tautisko deju kolektīva "Balvu
vilciņš" sezonas noslēguma koncerts Kubulu pagasta Kultūras
namā.
Lazdulejas pagasts
14.maijā plkst.10:00 Mātes
dienai veltīts koncerts "Māmiņ,
es tevi mīlu" Lazdulejā. Koncertu sniegs Lazdulejas pagasta
pašdarbnieki.
20.maijā plkst.19:00 Estrādes
sezonas atklāšanas pasākums.
Plkst.21.00 balle kopā ar Gunāru
Ozolu, ieeja brīva!
Tilžas pagasts
14.maijā plkst.14:00 Balvu,
Briežuciema, Baltinavas, Tilžas
bērnu un jauniešu koncerts
“Vēstule mammai” Tilžas Kultūras
namā.
Vīksnas pagasts
13.maijā plkst.14:00 Velo
maršruta "Vīksnas aplis" atklāšana!
Atraktīvs izbrauciens 10 km
garumā ģimeņu komandām un
individuālajiem velobraucējiem.
Pulcēšanās Vīksnā - bērnu rotaļu
laukumā. Noslēgumā pārsteigumi
dalībniekiem un zupa!
Izstādes
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma grāmatas “Ekspedīcija
Zaķusalā” ilustrāciju izstāde, bet
no 19.maija Elīnas Kalniņas gleznu
izstāde "#numur_viens".
- Bērzpils saieta nama II
stāvā maija mēnesī skatāma Anitas Šusteres rokdarbu izstāde
- adījumi, tamborējumi un
pērļojumi.
- Balvu novada pašvaldības
Sociālajā
dienestā
skatāma
Bērzpils pagasta audēju izstāde
“Bērzpils krāsainie celiņi”.
- Balvu novada pašvaldībā

Notiks seminārs
darba meklētājiem un darba
devējiem” un akcijas „Satiec savu
darba devēju” pieteikums. Sandra Kindzule, NVA Balvu filiāles
vadītāja.
11:10-11:30 Informācija par ESF
projektu "Palielināt kvalificētu
profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu skaitu pēc to dalības
darba vidē balstītās mācībās vai
mācību praksē uzņēmumā." Juris
Vjakse, LDDK Latgales reģionālais
koordinators.
11:30-12:30 "Risinājumi biznesa

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

skatāma daļa no Balvu Mākslas
skolas audzēkņu vasaras mācību
plenēru darbiem “Muižas un pilis”.
- Ā.Baranovskas doktorāta
telpās skatāma Balvu Mākslas skolas 2.klašu audzēkņu un skolotājas
Anitas Kairišas veidotie darbi
“Krāsu ziedi”.
- Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde “Mandalas”.
- Balvu pamatskolā skatāmi
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
krāsu tekstilpinumi “Aplis aplī”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Balvu Mākslas skolas 2.
un 5.klašu audzēkņu radošo darbu
izstāde “Tējas laiks ar kūciņām”.
Skolotāja Anita Kairiša.
- Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē skatāma Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas audzēkņu darbu izstāde “Tekstiltehniku sintēze”.
Citās telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas audzēkņu vasaras mācību
plenēru darbi “Ziedi”, skolotāja
Līga Podkovirina un Balvu Mākslas
skolas audzēkņu tekstila darbi
“Pavasaris sirdī”, skolotāja Līga
Podkovirina. Pie Mākslas skolas
skatāms vides objekts - pētījums
par Latvijas mākslinieku daiļradi
“Mākslas kubi”.
- Tilžas Kultūrvēstures izpētes
un Tūrisma centrā skatāma fonda
“Sibīrijas bērni” ceļojošā izstāde
“1941.gada 14.jūnija no Latvijas uz
Sibīriju aizvesto bērnu atmiņas”.
- Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāmi Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas absolventu skolas
nobeiguma darbi.
- Lazdulejas pagasta Saietu
namā aplūkojamas planšetes par
Balvu novada pagastiem.
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.

Aicinām piedalīties “Uzņēmēju
brokastīs”, kas notiks 2017.gada
26.maijā plkst.12:00 Balvu novada
Briežuciema pagastā.
Programmā:
12:00 SIA “Compaqpeat”
prezentācija un kūdras ražotnes
apmeklējums Briežuciema pagasta
Lutinānu purvā;
13:00 Briežuciema pagasta tautas namā:
• Muzikāls sveiciens;
• Informācija par projektiem
Balvu novada pašvaldībā. Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs
A.Kazinovskis;
• Aktuālā informācija no Lauku
atbalsta dienesta. Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes vadītāja S.Indričeva;
• Informācija par jaunumiem
valsts nodokļu politikā, Latgales
speciālās ekonomiskās zonas

darbību un aktualitātes Latgales
uzņēmējdarbības centrā. Latgales
uzņēmējdarbības centra vadītājs V.
Stankevičs;
• LIAA Rēzeknes reģionālā inkubatora piedāvājums. LIAA Rēzeknes
reģionālā inkubatora vadītāja S.
Baltace.
Turpinājumā:
• Z/S “Pīlādži” apmeklējums,
iepazīšanās ar saimniecību;
• SIA “Nūreņas” no Krišjāņu
pagasta sarūpētais pikniks, pār
steigumi un neformālas sarunas.
Dalības maksa 5 EUR/personai.
Pieteikšanās
obligāta
(līdz 23.05.), aizpildot anketu
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra mājas lapā www.zlbc.lv vai
zvanot pa tālruņiem 29437260,
26461435.
Informācijai - 29437260.

Tīra vide ir viena zvana attālumā!
No 1. līdz 31.maijam notiek SIA
“ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija
“EKO ZVANS!”, kuras laikā, zvanot
uz ZAAO biroju, var pie
teikt
neizjauktas un nolietotas elek
trotehnikas bezmaksas savākšanu
(iekārtas izmērs vismaz 60x40x40
cm). Pakalpojums tiks sniegts izbraucot uz klienta norādīto adresi,
iepriekš vienojoties par savākšanas
dienu. Arī ikdienā ZAAO piedāvā
minēto pakalpojumu, taču maijā
ir iespēja laimēt iRobot. Akcijas laikā nolietotā elektrotehnika bez maksas tiks vākta arī no
juridiskām personām, izsniedzot
pieņemšanas – nodošanas aktu.
Pieteikumi tiek pieņemti pa

tālruni 26132288. Saņemot neizjauktas nolietotas elektrotehnikas (televizori, ledusskapji, plītis,
trauku
mazgājamās
mašīnas,
putekļu sūcēji, virtuves kombaini
u.c.) savākšanas pieteikumu un
pajautājot klienta atļauju, ZAAO
biroja darbinieks aizpildīs akcijas kuponu. Visi kuponi piedalās
izlozē par balvām – iRobotu un
jaunu mazo virtuves sadzīves
tehniku. Katrs klients var veikt
neierobežota skaita pieteikumus, par katru reizi tiek aizpildīts
viens kupons. Akcijas nolikums
pieejams uzņēmuma mājaslapā
www.zaao.lv.

attīstībai ar LURSOFT IT":
-- par sadarbības partneru un
konkurentu izvērtēšanu;
-- par jaunu klientu atlasi Lursoft.
Eva Aglinskaite, Lursoft klientu
konsultante.
12:30-13:00 Semināra – akcijas
noslēgums.
Dalību
seminārā
pie
teikt līdz 11.05.2017., zvanot
pa
tālruni
29278901
vai
26461435, vai rakstot uz e-pastu:
valda.iljanova@latgale.lv. Dalība
seminārā un akcijā ir bez maksas.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Rita Šubeniece
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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